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Kære forældre og børn!
Mange tak for et godt årsmøde som foregik på en eksemplarisk hyggelig og folkelig måde. Buffeten var ekseptionel
som altid :o) Børnene og en del
voksne hyggede sig helt til kl.
20.00 med rundboldspil.
Arbejdslørdagen samlede
mange voksne og børn, og vi
nåede en masse: over 5
kubikmeter sand blev fordelt
ved legeredskaberne, ukrudt
blev fjernet, gelænderet blev
malet og meget mere. Flot
indsats! Man mærker tydeligt,
at forældrene føler ansvaret for
deres skole :o)) Vores klatreanlæg skal repareres af et
professionelt firma i løbet af
sommerferien, da udskiftningen
af samtlige stolper ikke kan
gennemføres af „ikke-fagfolk“.
Godkendelse iht. sikkerhed skal
være garanteret.
Kommende skoleår starter vi
med 59 tilmeldte elever og fem
lærere inkl. ledelsen. Sidste
skoledag 06.07. inden sommerferien kommer børnene
hjem/kan hentes fra kl. 11:10.
SFO´en har åben til kl. 14:50.
Første skoledag 20.08. starter
kl. 7.30. 1.+2. kl. kommer hjem
kl. 11.10. (m.m. de deltager io
friv. musik), 3. kl. 12:05, 4.-6.
kl. har fri kl. 12.50. Den første
dag er der ingen sløjd. SFO´en
har åben til kl. 14.50. (Fra man-

dag den 27.08. af kører
5./6. kl. til sløjd på JesKruse Skolen, der tager de
bussen hjem ca. kl. 13.10.
Frivillig musik med Silke
(1.+2.kl.) finder sted om
mandagen i 5. time — guitarspil nybegyndere om tirsdagen i 7. time og fortsættere om onsdagen 7. time
med Wolfgang. Husk at børnene skal hentes, hvis de
ikke kan tage den offentlige
bus kl. 13:50. Indskolingen 21.08. kl. 10.00 — Vi
glæder os til 15 nybegynder! :o)) Busbetaling 2018/19 Husk at betale i god tid, da vi kun må
udlevere buskortene mod
betaling (se venligst skrivelsen på bagsiden!). SFO´en
fortsætter efter sommerferien med over 30 børn,
kl. 11:20-14:50. Husk venligst senest nu at indrette
en "Dauerauftrag" (Askfelt
Danske Skole, IBAN:
DE532109202300070434
20 BIC: GENODEF1EFO,
mærket: sfo og barnets
navn), der gælder fra den
1.august af, selvom skolen
først starter den 20.08.
Dette skyldes, at
forældrebetalingen fx udgør
et beløb på 804.- Euro om
året for et barn, beløbet
bliver delt op på 12

Morgenvagtsituation
ændret
fra
Og her lidt af
hvert:
august Også pga. besparelserne
skal vi ændre på vores morgenvagtssituation fra kl. 07:00-07:20,
hvor de busbørn passes, der er afhængig af den tidlige offentlige
bus. Efter sommerferien skal vi ansætte en person som pædagogmedhjælper, indtil en lærer fortsætter med den almindelige vagt ti
minutter inden skolestart kl. 07:20.
Sørg venligst for, at børn, der bringes privat, helst ikke kommer inden kl. 07.20! Melanie forlader
os Da vi des-værre ikke har timer
nok til at kunne beskæftige Melanie
længere, må vi desværre sige

farvel til hende. Vi siger
mange tak for hendes gode
indsats og ønsker hende det
bedste på den nye skole. Alle
kan sige farvel til hende, når
vi holder en lille
afskedskomsammen sammen
med Anjas afsked: Anja stopper højst sandsynligt Da
Anja gerne vil videreuddanne
sig til pædagog i DK, har hun
søgt en studieplads. Først
sidst i juli får hun beskeden
om optagelse. Men alligevel
må vi gå ud fra at hun stopper
og siger farvel tíl hende i
forbindelse med en lille

Vigtige datoer:
Sommerferie :
Indskoling:

måneder. Dette holder
belastningen/familie lidt
nede.
Skolens hjemmeside er
blevet formindsket, idet
samtlige billeder, der viser
elever og forældre er blevet
fjernet pga. den nye europ.
datalov. Tilbage står kun
avisartikler og andre informationer.
Ingen svømning i
kommende skoleår - Pga.
besparelser indenfor Skoleforeningen har vi desværre
ikke fået bevilliget vores
svømmetime til 3. klasse.
Andre sparetiltag er jo bl.a.
også at lærerne skal undervise en skematime mere om
ugen. Boldspildag den
27.06. i Slesvig - Samtlige
børn fra 1.-6. kl. kommer
først hjem efter kl. 12.50!
Sommerfest 30.06. kl.
14.00 - 18.00. Vi glæder
os til at se jer - invitationen
blev sendt i forrige uge!

afskedskomsammen inden
ferien. SFO´ens kernetid er
til gavn for eleverne, idet de
får lov til at fordybe sig i
længere tid i forbindelse med
en fælles-aktivitet. Desuden
åbner den op for fx små
udflugter i skoven, naturen
hhv. vore omgivelser. Det ville
være meget fint, hvis børnene i
denne tid (for tiden kun en dag
om ugen) ikke skal hjem ;o)
Hjemtransport efter SFO
med den offentlige bus kun,
hvis der er plads i skolebussen
hhv. spørg i tvivlstilfælde
venligst personalet!

Husk følgende ting:

09.07.-17.08.
21.08. kl.10.00

Karakterblade:

29.06.

Sommerfest:

30.06.

Venlig hilsen og
god sommerferie

☺ 5./6. kl. ingen sløjd i Egernførde
mandag, den 1. skoledag!
☺ 3. kl. ingen svømning længere!
☺ Aflever karakterbøgerne!
☺ Pasbillede til buskortet første
skoledag! Betal buspengene rettidigt!
☺ Kom til vores sommerfest :o)
☺ Kun busbørn tidligt inden skolestart!
☺ Nyd sommerferien sammen med jeres
dejlige børn! :o))

Kære forældre!
Som sidste år skal der også i det kommende skoleår betales
for bustransporten. Udfyld venligst følgende og aflever senest den 02.07.2018 for at sikre at eleverne kan få deres
buskort!
Venlig hilsen
BUSKØRSEL skoleår 2018/19 (En seddel for hvert barn, der er kørselsberettiget!)
Sæt kryds!

O Jeg har brug for Skoleforeningens kørselsordning (ÖPNV eller Maritha/Bruno)
og forpligter mig at indbetale befordringsgebyret på __________Euro (se venligst nede) senest
den 15. august på skolens konto:
Askfelt Danske Skole, IBAN: DE53210920230007043420 BIC: GENODEF1EFO, mærket: bus!

O Jeg betaler for mit første (ældste) barn: 84.- Euro og 24.- Euro for mit andet barn. Det 3.
barn er gratis!

O Jeg er overførselsindtægts-modtager og betaler for mit første (ældste) barn 42.- Euro og
12.- Euro for mit andet barn. Det 3. barn er gratis! Kopi af bekræftelsen vedlægges.

O Jeg har ikke brug for Skoleforeningens kørselsordning.
Barnets fulde navn:

Husk at aflevere pasbillede en af
de første skoledage!!!

_____________________________________________________
Underskrift:
__________________________________________________________
Aflever venligst senest mandag, den 02. juli !

(Der er desværre ingen mulighed for at bestille senere! Man kann leider nicht später bestellen!)

Amt Rendsborg-Egernførde har besluttet at samtlige forældre skal betale de nævnte beløb. Disse gælder også for vores egen bus. Samtlige kørselsberettigede elever, der skal transporteres
med bussen får et buskort efter sommerferien såfremt der er blevet betalt for det! Dette gælder – som sagt – også de børn, der kører med Maritha/Bruno.

Vi håber stadigvæk på, at der sker noget positivt i forbindelse med forældrebetaling til skolebuskørslen!!!! ;o)

